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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
1. Kакав је порески третман зараде коју остварује
нерезидентно физичко лице које је у радном односу код правног
лица из Мађарске, а које се упућује на рад у Републику Србију ради
обављања послова на територији РС, за које нема закључен уговор
о раду са домаћим послодавцем, као и порески третман накнаде
трошкова и других расхода таквом лицу?
Чланом 15. став 1. Уговора између СРЈ и Републике Мађарске о
избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и
имовину прописано је да се зараде, накнаде и друга слична примања
која резидент државе уговорнице оствари из радног односа опорезује се
само у тој држави, осим ако се рад обавља у другој држави уговорници.
Ако се рад обавља у другој држави уговорници, таква примања која се у
њој остварују могу се опорезовати у тој другој држави. Ставом 2. истог
члана Уговора прописано је да изузетно, примања која резидент државе
уговорнице оствари из радног односа у другој држави уговорници
опорезује се само у првопоменутој држави под условом да прималац
борави у другој држави у периоду или периодима који укупно не
прелазе 183 дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у
односној пореској години, да се примања исплаћују од стране или у име
послодавца који није резидент друге државе и да примања не падају на
терет сталне јединице или сталне базе коју послодавац има у другој
држави.
Чланом 7. став 1. Закона о порезу на доходак грађана
(''Службени гласник РС'' бр. 93/2012), прописано је да је обвезник
пореза на доходак грађана резидент РС за доходак остварен на
територији РС и у другој држави. Ставом 2. истог члана прописано је да
је резидент Републике физичко лице које на територији Републике има
пребивалиште или центар пословних и животних интереса или које на
територији Републике, непрекидно или са прекидима, борави 183 или
више дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у
односној пореској години.
Чланом 8. Закона о порезу на доходак грађана је прописано да је
обвезник пореза на доходак грађана и физичко лице које није резидент
за доходак остварен на територији Републике.

У складу са чланом 107. Закона о порезу на доходак грађана
обвезник који остварује зараде и друге приходе у или из друге државе,
дужан је да сам обрачуна и уплати порез по одбитку по одредбама закона,
ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац прихода, други
исплатилац, као и ако приход оствари од лица које није обвезник
обрачунавања и плаћања пореза по одбитку. Обвезник је дужан и да
надлежном пореском органу према месту свог пребивалишта, односно
боравишта достави пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном порезу на
Обрасцу ПП ОПО најкасније у року од 30 дана од дана када је примио
зараду или друге приходе.
У складу са наведеним одредбама Уговора и Закона, радник у
радном односу код послодавца са седиштем у Мађарској који је упућен на
рад у РС ради обављања послова на територији Републике за потребе
домаћег правног лица, при чему не заснива радни однос са домаћим
правним лицем, дужан је да сам обрачуна и уплати порез (осим ако су
испуњени кумулативно услови из Уговора о избегавању двоструког
опорезивања: да прималац борави у другој држави у периоду или
периодима који укупно не прелазе 183 дана у периоду од 12 месеци који
почиње или се завршава у односној пореској години, да се примања
исплаћују од стране или у име послодавца који није резидент друге
државе и да примања не падају на терет сталне јединице или сталне базе
коју послодавац има у другој држави) и да надлежном пореском органу
према месту свог пребивалишта, односно боравишта достави пореску
пријаву на Обрасцу ПП ОПО најкасније у року од 30 дана од дана када је
примио зараду. Напомињемо да услов из члана 15. став 2. под (3) Уговора
''ако се примања исплаћују од стране или у име послодавца који није
резидент друге државе'' није испуњен уколико примања радника
суштински терете резидента Србије.
Чланом 3. став 1. Конвенције између Владе ФНРЈ и Владе НР
Мађарске о уређењу питања социјалног осигурања њихових државаљана,
прописано је да су радници страна уговорница осигурани по
законодавству о социјалном осигурању оне стране уговорнице на чијем
подручју обављају делатност (занимање) која је одлучна у погледу
њиховог осигурања. Ставом 2. под а) истог члана Конвенције прописан је
изузетак у смислу да радник предузећа, односно послодавца са седиштем
на територији једне стране уговорнице упућен ради обављања посла на
територију друге стране, остаје осигуран по законодавству оне стране
уговорнице на чијем подручју је седиште предузећа односно послодавца
који га шаље.

С тим у вези, у случају када се страно физичко лице које је у радном
односу код правног лица са седиштем у Мађарској, упућује на рад у
Републику Србију, ради обављања послова на територији РС, остаје
осигуран по законодавству оне државе на чијем подручју је седиште
послодавца који га шаље, с тим што је у том случају дужан да достави
потврду надлежног органа Р Мађарске о социјалном осигурању тог лица и
уговор о упућивању.
Одредбом члана 85. став 1. тачка 13) Закона o порезу на доходак
грађана прописано је да накнада трошкова и других расхода лицима која
нису запослена код исплатиоца има порески третман других прихода који
чине доходак физичког лица. Ставом 3. истог члана прописано је да
опорезиви приход за приходе из става 1. овог члана чини бруто приход
умањен за нормиране трошкове у висини од 20%.
Међутим, ставом 4. истог члана прописано је да изузетно од става 1. тачка
13) овог члана, порез на друге приходе не плаћа се на документоване
накнаде трошкова по основу службених путовања, највише до износа тих
трошкова који су изузети од плаћања пореза на зараде за запослене по
члану 18. тач. 2) до 4) овог закона, ако се исплата врши физичким лицима
која нису запослена код исплатиоца, па се посебно наводе и лица упућена
на рад у Републику Србију, по налогу иностраног послодавца, а у вези са
делатношћу домаћег исплатиоца.
Имајући у виду законске одредбе, у случају када резидентни
исплатилац прихода врши накнаду трошкова по основу дневница,
трошкова превоза на службеном путовању и сл., физичком лицу које није
запослено код исплатиоца а које је упућено на рад у Републику Србију по
налогу иностраног послодавца, а у вези са делатношћу домаћег
исплатиоца, примењује се одредба члана 85. става 4. тачка 3) Закона.
Међутим, уколико нису испуњени услови наведени у одредби
члана 85. става 4. тачка 3) Закона, накнада трошкова у целости подлеже
опорезивању, сагласно одредби члана 85. став 1. тачка 13) Закона.
Посебно напомињемо, да је за коришћења пореског ослобођења по члану
85. став 4. тачка 3) закона потребно имати уговор о упућивању.
Сагласно са одредбома члана 3. Закона о ПДВ (''Службени гласник
РС'' бр. 93/2012), предмет опорезивања ПДВ су испорука добара и
пружање услуга, које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду у
оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику. Чланом 5.
став 1. закона прописано је да су промет услуга, у смислу овог закона сви
послови и радње у оквиру обављања делатности који нису промет добара

из члана 4. овог закона. Одредбама члана 12. став 1. Закона прописано
је да је место промета услуга место у којем пружалац услуга обавља
своју делатност, а ставом 3. тачка 4) подтачка (9) истог члана закона
прописан је изузетак у смислу да се местом промета услуга сматра
место у којем прималац услуге обавља делатност или има пословну
јединицу за коју се пружа услуга, односно место у којем прималац
услуге има седиште или пребивалиште, ако се ради о услугама
стављања на располагање особља.
Одредбом члана 10. став 1. тачка 2) и 3) Закона о ПДВ, прописано је
да је порески дужник у смислу овог закона, порески пуномоћник кога
одреди страно лице које у Републици нема седиште ни сталну пословну
јединицу, а које обавља промет добара и услуга у Републици, односно
прималац добара и услуга, ако страно лице не одреди пореског
пуномоћника.
С обзиром на наведене законске одредбе, сматрамо да када страно
лице врши промет услуга стављања на располагање особља домаћем
лицу, порески дужник је прималац услуге ако страно лице није
одредило пореског пуномоћника. Порески дужник има обавезу да
обрачуна ПДВ, да поднесе пореску пријаву за порески период у којем је
настала обавеза по основу ПДВ и да обрачунати ПДВ плати у року од 10
дана по истеку тог пореског периоду у складу са законом.
2. Које елементе треба да садржи коначни рачун издат од
стране добављача у случају авансних плаћања?
Обвезник је дужан да изда рачун или други документ који
служи као рачун за сваки промет добара и услуга другим обвезницима.
Обавеза издавања рачуна из члана 42. став 1. Закона о порезу на додату
вредност постоји и ако обвезник исплати накнаду или део накнаде пре
него што је извршен промет добара и услуга (авансно плаћање) с тим
што се у коначном рачуну одбијају авансна плаћања у којима је садржан
ПДВ.
Рачун нарочито садржи следеће податке:
- Назив, адресу и ПИБ обвезника – издаваоца рачуна,
- Место и датум издавања и редни број рачуна,
- Назив, адресу и ПИБ обвезника – примаоца рачуна,
- Врсту и количину испоручених добара или врсту и обим услуга,
- Датум промета добара и услуга и висину авансних плаћања,
- Износ основице,

- Пореску стопу која се примењује,
- Износ ПДВ који је обрачунат на основицу,
- Напомена о пореском ослобођењу, напомену о одредби овог закона на
основу које није обрачунат ПДВ,
- Напомену да се за промет добара и услуга примењује систем наплате.
Рачун се издаје у најмање два примерка, од којих један задржава
издавалац рачуна, а остали се дају примаоцу добара и услуга.
На основу изнетог, у коначаном рачуну издатом од стране
добављача у случају авансних плаћања сматрамо да је добављач дужан
да назначи податке о датуму промета добара и услуга и висину
авансних плаћања.
3. Какав је порески третман промета услуге прегледа добара
намењених извозу?
Одредбама чл. 3. Закона о порезу на додату вредност („Службени
гласник РС“ бр. 84/2004..93/2012), прописано је да су предмет
опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески
обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања
делатности и увоз добара у Репблику. Одредбама чл. 5. ст. 1. Закона,
прописано је да су промет услуга у смислу тог закона, сви послови и
радње у оквиру обављања делатности који нису промет добара из чл. 4.
тог Закона.
Одредбама чл. 24. ст. 1. тачка 8) Закона, прописано је пореско
ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за превозне и
остале услуге које су у непосредној вези са извозом, транзитом или
привременим увозом добара, осим услуга које су ослобођене од ПДВ без
права на одбитак у складу са тим законом.
Одредбама чл. 14. ст. 1. Правилника о начину и поступку
остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом и без права на
одбитак претходног пореза („Службени гласник РС“ бр. 120/12),
прописано је да пореско ослобођење из чл. 24. ст.1. тачка 8) Закона за
превозне и остале услуге које су у непосредној вези са извозом добара,
обвезник може да оствари ако поседује: 1) документ на основу којег се
врши услуга превоза, односно документ о врсти услуге и износу
споредних трошкова (уговор, рачун и др); 2) документ о извршеној
услузи превоза (ЦМР,ЦИМ, манифест и др.).
У складу са напред наведеним цитираним законским одредбама,
услугa прегледа добара намењених извозу за коју се издаје сертификат

сматра се услугама које су непосредно повезане са извозом добара. Накнада
за промет прегледа услуга не подлеже обавези обрачунавања и плаћања
ПДВ, а обвезник ПДВ који врши овај промет има право на одбитак
претходног пореза по том основу уколико испуњава наведене услове
прописане Законом и Правилником.
4. Ако послодавац обезбеђује и плаћа превентивне здравствене
прегледе запосленима, да ли то представља давање запосленима и да
ли има карактер зараде?
Чланом 14. Закона о здравственој заштити (''Сл. гласник РС“ бр. 107...
и 99/10), прописано је да послодавац организује и обезбеђује из својих
средстава здравствену заштиту запослених, ради стварања услова за
здравствено одговорно понашање и заштиту здравља на радном месту
запосленог, која се односи и на превентивне здравствене прегледе
запослених као облике здравствене заштите запослених.
Чланом 13.став 1. Закона о порезу на доходак, под зарадом у смислу
овог Закона, сматра се зарада која се остварује по основу радног односа,
дефинисана законом који уређују радни однос и друга примања запосленог.
Према Мишљењу Министарства рада и социјалне политике, давање
којим послодавац плаћа директно на рачун здравственој установи и
обезбеђује систематске прегледе за све запослене не чине зараду, већ
представљају давање које представља издатак за послодавца.
Послодавац је дужан да у складу са чланом 15. став 1. тачка 8) и
чланом 16 став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду, на основу акта о
процени ризика и оцене службе медицине рада, обезбеди прописане
лекарске прегледе запослених у складу са тим Законом.
На основу свега изнетог, у случају када је то предвиђено општим
актом послодавца, сматрамо да наведено давање не чини зараду и не
подлеже опорезивању пореза на доходак грађана, уколико се пружа редовна
здравствена заштита свим запосленима под једнаким условима у функцији
обављања послова радног места на које су распоређени, а плаћање се врши
директно на рачун здравствене установе од стране послодавца,

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ....
Пресуда у бр. 17879/10 од 06.07.2012. године
Одредбом члана 37. ст. 1. тачка 4) Закона о порезу на додату вредност
(''Службени гласник РС'' бр. 84/2004..61/2007), прописано је да је обвезник
дужан да обрачуна и плаћа ПДВ и подноси пореске пријаве. Одредбама
члана 51. ст. 1. Закона, прописано је да је обвезник дужан да за сваки
порески период плати ПДВ који је једнак позитивној разлици између
укупног износа пореске обавезе и износа претходног пореза, у року за
подношење пореске пријаве из чл. 50. ст. 1. тог закона. Одредбом 14. ст. 1.
тачка 4) Закона, прописано је да промет добара настаје даном очитавања
стања примљене воде, електричне енергије, гаса и топлотне енергије које
врши испоручилац, у циљу обрачуна потрошње. Одредбама члана 4. ст. 4.
тачка 3) Закона прописано је да се са прометом уз накнаду изједначава
исказани расход (кало, растур, квар и лом) изнад количине утврђене актом
који доноси Влада Републике Србије.
Одредбама члана 4. став 2. Уредбе о количини расхода (''Службени
гласник РС''» бр. 124/09), прописано је да за добра која нису обухваћена
Нормативом расхода, количина расхода се утврђује према нормативу
обвезника ако надлежни порески орган не утврди другу количину.
Kада порески обвезник приликом утврђивања губитака-расхода
пропусти да на количине изнад планираних губитака, обрачуна и плати
ПДВ, обзиром да није својом нормативом утврдио количину расхода
електричне енергије који настаје у промету, а на који се у складу са
наведеном Уредбом о количини расхода не плаћа порез на додату
вредност, дужан је да обрачуна и плати ПДВ као и да поднесе пореске
пријаве у пореским периодима у којима су настали.

ИЗ ПРАКСЕ ДРУГОСТЕПЕНОГ ОРГАНА...
Јубиларна награда– Закон о раду чл. 104.-108.
Одредбом члана 104.-108. Закона о раду (“Службени гласник
РС”бр. 24/2005/2009), прописано је да од чега се састоји зарада,
накнада зараде и друга примања. Чланом 105. ст.1 прописано је
да се зарада из члана 104. састоји од зараде за обављени рад и
време проведено на раду, зараде по основу доприноса
запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл)
и друга примања по основу радног односа, у складу са општим
актом и уговором о раду. Ставом 2. истог члана, да се под
зарадом, у смислу става 1. тог члана, сматра зарада која садржи
порез и доприносе који се плаћају из зараде. Чланом 106.-108.
Закона прописано је да се зарада за обављени рад и време
проведено на раду састоји од основне зараде, дела зараде за
радни учинак и увећане зараде.Одредбом члана 18. ст. 1. тачка 7)
Закона о порезу на доходак грађана (''Службени гласник РС'' бр.
24/2001..91/2011), прописана су пореска ослобођења те да се не
плаћа порез на зараде на примања по основу јубиларне награде
запосленима, у складу са законом којим се уређује рад.
Став другостепеног органа је да награде запосленима који су
дали изузетан допринос успешном пословању послодавца у
текућој години, имају третман зараде запослених по основу
радног учинка а не третман јубиларне награде, и као такви
подлежу опорезивању у складу са наведеним цитираним
законским одредбама.

НАПОМИЊЕМО...
Поводом питања већег броја обвезника како да поступају када
изврше измену података у регистру Агенције за привредне
регистре и који образац треба да доставе Пореској управи, у
наставку дајемо објашњење:
Одредбом члана 25. став 1. тачка 1) Закона о пореском
поступку
и
пореској
администрацији
(„Сл.гласник
РС“
бр.80/02....93/12) је прописано да је порески обвезник обавезан да у
прописаном року поднесе пријаву за регистрацију Пореској управи,
осим обвезника за чију je регистрацију, односно упис у регистар,
надлежна Агенција за привредне регистре и пријави све касније
измене података у пријави који се не пријављују Агенцији за
привредне регистре.
Члан 6. Правилникa о пореском индетификационом броју
(„Сл.гласник РС“ бр.57/03....48/10) прописује да податке о
променама регистрованим након регистрације оснивања
привредних субјеката у регистар Агенције, у смислу прописа о
регистрацији привредних субјеката, као и податке о брисању
привредних субјеката из регистра Агенције, Агенција доставља
Пореској управи у електронској или писаној форми, најкасније у
року од 48 часова од регистрације.
Измене података које се не пријављују Агенцији порески
обвезник је дужан да пријави Пореској управи у року од пет радних
дана од дана настанка измене.
Обвезник - правно лице настале измене података подноси
Пореској управи на Обрасцу ППР-1 - Пријава за промену - допуну
података о регистрацији правног лица и пословних јединица
Одредбом члана 51а. Закона о порезу на додату вредност
(„Сл.гласник РС“ бр.80/04....93/12) прописано је да је обвезник
дужан да писмено обавести надлежни порески орган о изменама
података из евиденционе пријаве који су од значаја за
обрачунавање и плаћање ПДВ, најкасније у року од пет дана од дана

обрачунавање и плаћање ПДВ, најкасније у року од пет дана од
дана настанка измене.
Правилником о облику и садржини пријаве за
евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и
брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве
ПДВ(„Сл.гласник РС“ бр.94/04....123/12) је, између осталог,
ближе уређен облик и садржина евиденционе пријаве.
Одредбом члана 4. Правилника је прописано да евиденциона
пријава о подносиоцу пријаве садржи податке:
- за идентификацију;
- за обављање делатности;
- о рачуну у банци;
- повезаним правним лицима
Одредбом чланом 7. Правилника је прописано да ако се
након подношења евиденционе пријаве промене подаци
исказани у евиденционој пријави, а који су од значаја за
опорезивање, обвезник обавештава надлежни порески орган о
насталим променама.
Подацима од значаја за опорезивање из става 1. овог члана
сматрају се подаци о идентификацији подносиоца пријаве,
износу укупног промета, без ПДВ, као и подаци о повезаним
лицима.
Обвезник обавештава надлежни порески орган о промени
износа укупног промета, без ПДВ, у случају када због промене
тог износа долази до промене пореског периода.
У складу са напред наведеним, обавештавамо вас да ако сте
извршили измену података у регистру који води Агенција за
привредне регистре, немате обавезу да о промени тих
података обавештавате Пореску управу. Промене података
чија се регистрација не врши у Агенцији дужни сте да
пријавите Пореској управи у року од пет радних дана од дана
настанка промене на Обрасцу ППР-1. Међутим, уколико сте
извршили измену података из евиденционе пријаве за ПДВ,

без обзира да ли је за измену тих података надлежна Агенција за
привредне регистре или не, сходно члану 51а. Закона о порезу на
додату вредност, дужни сте да у року од пет дана од настанка
измене обавестите Пореску управу о промени свих података из
евиденционе пријаве.
За пријаву измене података можете користити Образац ИЕПДВ
који
можете
преузети
са
сајта
Пореске
управе
www.poreskauprava.gov.rs
Уз Образац ИЕПДВ дужни сте да приложите и копију решења из
Агенције за привредне регистре, а уколико вршите промену рачуна
банке, дужни сте да поднесете копију Уговора са банком о отварању
рачуна.

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ
ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Од броја 115 из 2012. године закључно са бројем 122 издвајамо
следеће:
Број 117:
Правилник о информативној пореској пријави
Број 118:
Правилник о утврђивању шта се сматра узимањем и употребом
добара, другим прометом добара и пружањем услуга, без накнаде, о
утврђивању уобичајених количина пословних узорака, рекламни
материјали и другим пословима мање вредности.
Правилник о поступку замене добара у гарантном року код које се
сматра да промет добара није извршен.
Правилник о утврђивању преноса целокупне или дела имовине, са
или без накнаде, или као улог, код којег се сматра да промет добара
и услуга није извршен.
Исправка правилника о информативној пореској пријави.
Број 119:
Закон о условном отпису камате и измирењу пореског дуга.
Закон о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о порезу
на добит правних лица.
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама.
Закон о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о
здравственом осигурању.
Закон о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о
девизном пословању.
Број 120:

Правилник о утврђивању појединих добара и услуга из
члана 25. Закона о порезу на додату вредност.
Правилник о утврђивању опреме и објекта за вршење
делатности и улагања у објекте, начину спровођења,
исправке одбитка претходног пореза и начину утврђивања
дела претходног пореза за који накнадно може да се
оствари право на одбитак, за опрему и објекте за вршење
делатности и улагања у објекте.
Правилник о начину и поступку остваривања пореских
ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног
пореза.
Правилник о облику, садржини и начину вођења
евиденције о ПДВ.
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку
остваривања права на повраћај ПДВ и о начину о поступку
рефакције и рефундације ПДВ.
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику,
садржини, начину подношења и попуњавања декларације и
других обазаца у царинском поступку.
Број 122:
Правилник о критеријумима на основу којих се одређује
када се предаја добара на основу уговора о лизингу,
односно закупу сматра прометом добара.
Правилник о Листи јурисдикција са преференцијалним
пореским системом.
Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног
пореског одбитка.
Правилник о начину поступка и утврђивања вредности
ликвидационог остатка за потребе одређивања износа
дивиденде коју остварују нерезидентна правна лица.
Правилник о обрасцу збирне пореске пријаве о
обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на
приходе које остварују нерезидентна правна лица.
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају
пореске пријаве за обрачун пореза на добит на приходе које
по основу капиталних добитака остварују нерезидентни
обвезници- правна лица.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
ЦЕНТАР ЗА ВЕЛИКЕ ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ

Краља Милана бр.5
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